
Obecné zastupiteľstvo obce Zlatá Idka 

 

Zápisnica 

z VI. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zlatá Idka, konaného 

v mimoriadnom termíne dňa 27. novembra 2020 o 18.00 hod. v priestoroch Kultúrneho 

domu Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, sála KD 

 

Prítomný poslanci OZ:  Ing. Dávid Molnár, Ing. Roland Filčák, Slávka Rusnáková, Ing. Peter 

Novák, Bc. Lukáš Molnár 

Ďalší prítomný: Podľa prezenčnej listiny 

 

Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Roman Beličák, ktorý privítal 
poslancov OZ. Konštatoval uznášaniaschopnosť OZ a predniesol návrh programu rokovania 
v súlade s pozvánkou na toto zasadnutie 
 

1.  Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa navrhol starosta Ing. Dávida Molnára a ako overovateľov zápisnice navrhol 
Ing. Rolanda Filčáka a Bc. Lukáša Molnára 
 
Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomní poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

2.   Schválenie programu rokovania 

V rámci tohto bodu starosta obce predniesol návrh programu v súlade s pozvánkou na toto 

zasadnutie. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým sa schvaľuje program rokovania 

obecného zastupiteľstva v pôvodnom znení 

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

 



3.   Kontrola plnenia uznesení.  

V rámci tohto bodu starosta informoval o prijatých uzneseniach na zasadnutí zo dňa 18.09. 

2019 , ktoré boli štandardným spôsobom zverejnené a nadobudli platnosť a účinnosť. 

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo obce berie na 

vedomie , že uznesenia od č. 35 – 44 nadobudli svoju právoplatnosť. 

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

4.   Schválenie predaja obecného pozemku p. Ing. Pecuchovi 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že zámer na predaj obecného pozemku parcelné 

číslo 214, bol zverejnení, pričom informoval poslancov OZ o umiestení a rozlohe tohto 

obecného pozemku a to 64 m2. Cena za 1 m2 bola určená na 4,- €, táto bola určená, podľa 

súdno-znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný na náklady kupujúceho.  

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ obce Zlatá Idka schvaľuje predaj 

obecného pozemku parcelné číslo 214 v katastrálnom území obce Zlatá Idka, Ing. Pecuchovi 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

5.  Vyjadrenie sa k ponuke na zámenu pozemkov s rodinou Nagyových  

Starosta obce oboznámil poslancov OZ, s ponukou na zámenu pozemkov (11. bod zápisnice 

OZ zo dňa 18. 09. 2020). 

 Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým obecné zastupiteľstvo nesúhlasí ani 

s jednou alternatívou zámeny pozemkov s rodinou Nagyových.   

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

6.   Schválenie VZN zabezpečenia verejného poriadku v pbci 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh tohto VZN bol schválený na.  

predchádzajúcej schôdzi t.j. 18. 09. 2020  a zverejnení obvyklým spôsobom, pričom nikto 

nemal žiadne námietky.  

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ schvaľuje VZN zabezpečenie 

verejného poriadku v obci.  

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



7.   Schválenie VZN o pravidlách času predaja v obchode na území obce 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh tohto VZN bol schválený na  

predchádzajúcej schôdzi t.j. 18. 09. 2020  a zverejnení obvyklým spôsobom, pričom nikto 

nemal žiadne námietky.  

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ schvaľuje VZN o pravidlách času 

predaja v obchode na území obce  

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

8.   Schválenie VZN o organizovaní miestneho referenda v obci 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh tohto VZN bol schválený na.  

predchádzajúcej schôdzi t.j. 18. 09. 2020  a zverejnení obvyklým spôsobom, pričom nikto 

nemal žiadne námietky.  

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ schvaľuje VZN o organizovaní 

miestneho referenda v obci 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

9.  Schválenie VZN o pravidlách čistoty v obci 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že návrh tohto VZN bol schválený na.  

predchádzajúcej schôdzi t.j. 18. 09. 2020  a zverejnení obvyklým spôsobom, pričom nikto 

nemal žiadne námietky.  

Následne bol prednesený návrh uznesenia, ktorým OZ schvaľuje VZN o pravidlách čistoty v 

obci 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

10.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zlatá Idka na I. polrok 

2021 

V tomto bode hlavný kontrolór obce, JUDr. Svetlana Pavlíkova PhD. , predniesla návrh plánu 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, pričom celé znenie tohto návrhu je dostupné na 

obecnej webovej stránke.   

Následne bol prednesený návrh uznesenia , ktorým OZ schvaľuje návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce Zlatá Idka na I. polrok 2021 

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



11.  Schválenie návrhu VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

Starosta predložil poslancom OZ návrh na VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska, pričom 

nikto z prítomných poslancov nemal žiadne námietky. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje návrh VZN 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

12.    Schválenie návrhu VZN o ochrannom pásme pohrebiska 

Starosta predložil poslancom OZ návrh na VZN o ochrannom pásme pohrebiska, pričom nikto 

z prítomných poslancov nemal žiadne námietky. 

Následne bol prednesený návrh na uznesenie, ktorým OZ schvaľuje návrh VZN o ochrannom 

pásme pohrebiska 

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

13.    Schválenie dotácie pre deti 

V tomto bode starosta oboznámil OZ s počtom detí, ktoré žiadajú o uvedený finančný 

príspevok.  

Následne starosta predložil návrh uznesenia, ktorým OZ schvaľuje výšku finančného 

príspevku na záujmové vzdelávanie deti v roku 2021 vo výške 500,- Eur 

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

14.      Schválenie návrhu rozpočtu pre obec Zlatá Idka na rok 2021 

V tomto bode starosta oboznámil OZ s návrhom rozpočtu pre obec Zlatá Idka na rok 2021. 

Ing. D. Molnár požiadal o navýšenie dotácie pre DHZO Zlatá Idka o 500,- Eur. 

 

Následne starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2021, ktorým OZ schvaľuje návrh rozpočtu 

obce Zlatá Idka na rok 2021 

 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



15.    Informácia k projektovej dokumentácii na kanalizáciu v obci 

Starosta obce predložil OZ projektovú dokumentáciu na kanalizáciu v obci Zlatá Idka.   

Následne starosta obce predložil uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie informácie 

k projektovej dokumentácii na kanalizáciu v obci Zlatá Idka 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

16.   Schválenie sadzobníka poplatkov 

Starosta obce informoval o sadzobníku poplatkov za vybrané úkony a služby v obci Zlatá 

Idka. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal žiadne námietky 

 

Následne starosta obce predložil uznesenie, ktorým OZ berie na vedomie sadzobník 

poplatkov 

Hlasovanie:  Za: 5 (všetci prítomný poslanci OZ) Proti: 0  Zdržalo sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

17.    Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa 

tradičné posedenie pre dôchodcov a taktiež Mikuláš  v kultúrnom dome pre deti 

neuskutoční.   

 

18. Diskusia 

Nikto z prítomných nemal žiadne návrhy do diskusie 

 

19. Záver 

Na záver zasadnutia starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie o 19.10 hod. 

 

Vyhotovil:          Ing. Dávid Molnár 

Overovatelia:    Ing. Roland Filčák 

                           Bc. Lukáš Molnár 

 

 


